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Прадмова

Шано^нае спадарства! Вы трымаеце у руках KHiry барана- 
BiiiKara грэка-каталщкага сьвятара айца Яугена Малшоуска- 
га “Паруся: псыхалёг1я прысутнасьщ”. Артыкулы з гэтае 
KHiri пэуны час друкавалгся на старонках мясцовай газэты 
“Intex-press” i мел! вялш1 водгук у грамадзтве. Сябры i 
прыхшьшю ун1яцкай парафи вырашьий сабраць у адзшае 
цэлае, каб нашсанае настаяцелем баранавщкага прыходу св. 
К1рылы i Мятода Беларускай Грэка-Каталщкай Царквы, над- 
рукаваць суцэльнай кшгай.

У мшулым стагоддз1 утяцк! сьвятар Jley Гарошка, як! у 
гады Другой сусьветнай вайны Kipaeay у Баранав1чах медыч- 
най школай, Hanicay KHiry “Навука i рэл!г1я”. Аутар абвяр- 
гау савещйя тэз1сы аб шкоднасыц рэл1гп, нясумяшчаль- 
насьвд веры у Бога i навую, пераканауча даказвау, што най- 
большыя вучоныя у аграмаднай болыласьщ был1 веруючым1 
людзьмь Традьщьй арх!мандрыта Льва Гарошк1 жывуць i 
працягваюцца сёньняшшм1 ягоньшй пасьцежшкамй.

KHira айца Яугена Малшоускага “Паруйя: псыхалёпя 
прысутнасьц!” -  гэта першы вопыт псыхаляпчнага абагуль- 
неньня рэлнпйнай i палгеычнай практыкь Хацеу бы адзна- 
чьщь, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэль 
канта абыходзяць, “пераканауча” спасылаючыся, што сапрау- 
дная рэлзг1я па-за пал1тыкай. Пэуна яно так i ёсьць у дэмак- 
ратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнаць муж- 
насьць ун!яцкага сьвятара, як1 f  ceaix разважаньнях пра Бога 
i юнасьць спалучае рэл1гш i палйыку, псыхалёгш i мастац- 
тва. Прауда, айца Яугена щкавщь не столыа сама палйыка, 
як правая свабода. I калг пал1тыка перашкаджае свабодзе, то 
трэба аб гэтам смела казаць. Але на таю крок сёньня здоль- 
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялшае княства Лггоускае было 
прававой дзяржавай, у якой панавала воля i талерантнасьць. 
Прыгонныя сяляне i стараверы сотням! тысячау 6erni сюды 
з Pacei ад дэспатызму. Перасьледаваныя на радз1ме ардынс-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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Ш П о д а п ш р ы ч н ы  т$ ктш
Жанр псгхалапчнай пропаведз1 быу падрыхтаваны Я.Л. К»- 

ламшскт з намерам надаць навуковаму маналогу жыццёвую 
дыялаг1чнасць. Наюраванасць на фарщраванне у вучня ncixn* 
лапчнай культуры, як формы м!жасобасных зносш, не перагру- 
жаная цытаташ, але выцякаючая з самога пс1халаг!чнага доо* 
веду, служыць адукадыйнай мэце у розных сферах грамадскай 
свядомасщ: навуцы, мастацтве, paJiirii, нраве, сям1. Адрозненн* 
пихалайчнай пропаведз! ад рэл1г1йнай у генетычнай спадчьшо 
мовы, щэнтычнай асобе слухача, абазнанага у слове спрадвеч- 
ным, зяадм, паводле аутара, “хочаццападзялщца” [21, с. 21].“Так! 
моуна-лаг!чны давер мае на увазе кнаванне у канфесшных зно- 
сшах феномена "культурна-псгхалагачнай адноснасщ” -  корпу
са культурна-навуковых паняцдяу i уяуленняу, “пасродкам як1х 
асоба здзейсняе зносшы з шшай асобай” [21, с. 20]. Паводле квал1- 
фцкаиьй Я. Л. Каламшскага, пс!халаг!чная пропаведзь -  гэта на- 
вукова-публщыстычны жанр, як! мае свае стылёвыя i змястоу- 
ныя асабл!васц!. За мяжой вуснага выступления застаецца на- 
вуковы апарат, але навуковая схема працягвае дэдукцыю паз- 
нання, адэкватную праудз1вым эмтрычным фактам, што пра- 
цуюць на дасягненне “ющны, вьшучанай ад зямл!” [11с 84,11].

Пры гэтым улж шдыв!дуальных асаблявасцей слухачоу 
патрабуе ад прапаведнша вызначаных адносш да свету i гра- 
мадства праз “родную мову -  як не проста тэхшчнага сродку, 
але менав!та культурна-пйхалапчнай адноснасвд” [21, с. 20]. 
Падобны генез1с вельм! часта застаецца несвядомым у розных 
канфесшных абставшах, што не патрабуюць yeari да роднай 
мовы. З’яуляючыся генетычнай спадчьшай не толыа у сувяз1 з 
чаканням! роду, але i з шдыв!цуальным1 рысам1 як схшьнас- 
щпш да той ц! шшай мовы, яе культура уключае у сябе вызна- 
чаныя дэтал1 вымаулення. Прыкмечана даследчыкам1, што 
схшьнасць да мяккага ”дз”, цвёрдае “ч” беларусау патрабуе 
адэкватнага увасаблення у . культуры мовы як нацыянальна- 
пс1халаггчнай адноснасвд слова.

Асоба беларуса, якая на працягу стагоддзяу была ущснута 
рэпрэс1унай мараллю iMnepbii з яе насмешкам! над яго 
лшгвклъгчньшй асабл1васцям1, урэшце мае плен годнасщ праз 
сштэз слова i мовы. iMnepcKi патэрналхзм перамагаецца ката

л щкасцю Alma mater, якая у строгай любов! i паслядоунай тур- 
боце аб кожнай нацьй здзяйсняе блаславёны фшагенез народа 
Оожага: “што дагледзеу Ен пакорнасць рабы сваей; бо ад гэтага 
шчаснай будуць называць мяне усе роды”[Лк 1,48].

Мацярынская школа мовы кшталтуе “юродства пропа
ведз!” [1 Кар 1,21] да узроуню пс1халапчнай культуры як выт- 
ку пс1халшгв1стычнага кенозйу, г.зн. пакуты спусташэння сло
ва з яго пераможнай парус1яй, альбо моунай прысутнасцю ло- 
гасу у адукаванай дзяржаве. У гэтым кенозюе MiciaHep праз 
намаганш авалодвае некал1 адкшутай, але з цягам развщця цы- 
вийзацьп адроджанай мовай, суадносна вызначэнню: “Не Мой
народ назаву MaiM народам” [Рым 9,25].

ЗШс1янерскае служэнне патрабуе “пс!халапчнай культу
ры ” , якая рашуча выходзщь за межы рэл!г1йнай мараль Але 
паколыа культура з’яуляецца рэ1фшаваным, з аднаго боку, 
пяшчотна-далжатным, а з другога боку, дастаткова жорстк1м, 
матэрыяльным аб’ектам дыскурсу, дык такх штодзённа раз
мыты, дэ1стычны тэрмш, як “духовная культура” не задаваль- 
няе ncixonara, што штэгруе канты i канцэнтруе цэнтр сваей 
навуш персатфшацыяй логасу у яе метадалогп. Зафпссаваны 
шматгйюм! навукоуцам!, сярод ix Н. Бярдзяевым, гетэрастазю 
“культуры як вечнай няудачы жьщця” можа мець вырашэнне 
у культуры пс1халапчнай як вечнай удачы душы, што аб’ек- 
тывуе свае схшьнасвд, надае !м мастацю вобраз i духоуны 
кшталт асабхстага жьщця. Прауда, пры адпаведнай субл1ма- 
цьп, пакутуюць натуральныя патрэбы мастака. Але патрэба у 
слове як патрэба у шчасщ -  узмоцненая сфера духу, не абме-
жаваная аб’ектам! культуры.

Тым не менш, бязмежнае Евангелле патрабуе сваей куль- 
турнай фармацьй, перадусш у гамшетыцы (з грэчаскай мовы -  
зносшы з людзыш), што дакладна высвятляе пс!халаг!чныя за- 
дачы керьп'мы (з грэчаскай мовы - пропаведзь) у сатэрыялап- 
чнай мэтазгоднасц). Такая пропаведзь значна пашырае змест 
Евангельскай парадыгмы за кошт навукова-мастацкага i гене- 
тычна-прававога дыскурсу. Выяуленае у схеме experimentum 
crucis (Фр. Бэкан), крыжовае сячэнне надзяляе рэлМйны кана
ты? асабгётай штэнцыяльнасцю, згодна якой, паводле О. Розен- 
urTOK-Xroci, “мова заканчвае Тварэнне, яна апасродкуе адкрыц- 
цё, яна пачынае Збавенне” [44, с 102].
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